العدد الخامس والثالثون  :ذو القعدة 1438هـ  -أغسطس 2017م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

آراء المجتهدين ..إسهام وتصويب
التراث اليهودي المسيحي المشترك
الديانات الهندية بأعين عربية
الــــــرؤى الكـونيــــــة
ُّ
العقل ما بين الفلسفة والعلم
المحيط الهندي ساحة للصراعات التجارية األوروبية
الوعي الجغرافي عند ابن خلدون
حقوق اإلنسان ..من النصوص الدينية إلى المواثيق العالمية
حين ُيهمِ ل المؤرخ التاريخ باسم الدين والالهوت!!
فِ صام اإلحيائيين
َم ْن ينقذ التراث وهو رميم؟

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري

َخ َّ�ص�صتْ الأمم املتحدة يوم � 12أغ�سط�س من ك ِّل عام «اليوم
الدويل لل�شباب» .ور�سالة هذا العام «االحتفال مب�ساهمات
ال�شباب يف منع ال�صراعات والتحول ،ف�ض ً
ال عن الإدماج
والعدالة االجتماعية وال�سالم امل�ستدام».
وطني لدينا يف عُمان� ،أ َّكد عليه
واالهتمام بال�شباب مطلبٌ
ٌّ
جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل ورعاه -يف منا�سبات عِ دَّة؛ لعل
�أولها يعود لعام  ،1983وهو العام الذي خ�ص�صه جاللته
ليكون «عا َم ال�شبيبة العمانية» ،ثم «عا َم ال�شباب» يف �سنة
 ، 1993كما �أمر جاللته بتخ�صي�ص يوم  26من �شهر �أكتوبر
من ك ِّل عام يوما لل�شباب العُماين .وكلمات جاللته يف هذا
ت�سجل مباء الذهب؛ حيث يقول يف خطاب
ال�ش�أن م�ضيئة َّ
العيد الوطني الثالث والع�شرين�« :إننا �إذ ننادي اجلميع
لالهتمام ب�شبابنا ورعاية تطلعاته وطموحاته ،ف�إننا يف ذات
الوقت ،وبنف�س القدر من الأهمية ،نوجِّ ه نداءنا املتجدد
�إىل ال�شباب ب�أن يعي دوره الكبري يف بناء الوطن يف خمتلف
جلدّ ،باذ ًال ق�صارى طاقته
امليادين ،في�ش ِّمر عن �ساعد ا ِ
يف الإ�سهام الإيجابي يف حركة التنمية ال�شاملة ،متدرِّعا
بال�صرب والأمل ،والعزمية والعمل ،والت�ضحية والإيثار من
�أجل حياة �أ�سعد و�أرغد ال ميكن حتقيقها �إال باجلهد والعرق
والتغلب على كل ال�صعاب التي ميكن �أن تعرت�ض الطريق �أو
تعرقل امل�سرية».
وبهذه املنا�سبة ،ي ُْ�سعِدين � ْأن �أهدي ال�شباب العُماين هذا
الن�شيد ،الذي �أعتقد �أ َّن كلماته تفي�ض بها نفو�سهم التواقة
للعمل والعطاء:
ال�صعُودا ...و َر َو ْتنا يف َف ِم الدُّ ْنيا َن�شِ يدا
يا �سما ًء عَ�شِ قتْ فينا ّ
ن ٍم فيكِ َ ْ
ل ُي ْب ِ�ص ْر لناَ ...و ْث َب َة ال ْ َ
�أيُّ َ ْ
ال�سديدا
إنا ِز والر�أيَ َّ
ٌ
ُ
�أُ ّم ٌة نحن َهوَى الأجما ِد فينا ...و ُعمَان خ ِل َقتْ فينا جَ بِينا
ً
وتاريخا �أ�صيال
و ََط ٌن يف دَمِ َنا ي َْجري ُخيوال ...حا�ض ًرا ي َْ�سمو
ُ
ُ
و�ش ً
موخا َذ ّل َل الكو َن لنا ...فا ْق َتحَ ْمناه َ�شبَابًا وكهوال
قابو�س �أَ ْوفى الوَاعِ دِ ينا
يا بِالدي باركي فينا ال َيقِينا�َ ...س ّيدي
ُ
ني و�شِ مَالِ
قائ ٌد �أ ْل َهمَنا حُ َّب املَعايل ...وبِنا ًء بيم ٍ
َف ّج َر ال ْأحال َم يف �آمالِناَ ...
فط َويْنا ال َ
أر�ض َن ْ�شدُو بال ِّن َ�ضالِ
َ�س ّيدي ناديتَ �أَ ْر ً�ضا �أنْ تكونا ...ف�أتيناها �شبابًا طاحمينا
اك َ�سالمًا وحُ روباَ ...نقْتفي ا َ
ي َن َ
ُ
خل ْط َو َ�شم ًَال ًوجَ نوبا
نحن ُ ْ
ُ
َ
َ
َ
ُع ّدة اليو ِم ووَعْ دًا للغدِ  ...و ُعمَا َن ال ِع ّز ن ْبنيها قلوبا
فا�شهَديْ يا َ�شم ُْ�س نحن القادِمونا ...وا�سْ مَعي يا � ُ
ْ
أر�ض َخ ْط َو الكادِحِ ينا

hilalalhajri@hotmail.com

